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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – EDITAL DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO 
CONSELHO TUTELAR – ELEIÇÕES UNIFICADAS 2019. 

 

2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N°. 001/2019 
  

 O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

SANT’ANA DO LIVRAMENTO – COMDICA/SL, no uso de suas atribuições legais, conforme 

disposto na Lei Nacional n.º 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 

Municipal nº 5.824/2010, atualizada pela Lei Municipal n.º 6.687/2014, bem como 

considerando o que dispõem as Resoluções n.º 170/2014 do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, e Resolução n.º 203/2019, do Conselho 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDICA/RS, TORNA PÚBLICO A 2ª 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL N°. 001/2019, para a escolha dos Conselheiros Tutelares para o 

quadriênio de 10 de janeiro 2020 a 10 de janeiro de 2024, conforme discriminado abaixo: 

 Item 1- 

CONSIDERANDO que o Edital N°. nº 001/2019, publicado em 05 de abril de 2019, foi 

elaborado tendo como base as legislações vigentes nesta data;  

 

CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal nº 13.824, de 09 de maio de 2019, que altera a 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para dispor sobre a recondução dos conselheiros 

tutelares, passando o art. 132 a vigorar com a seguinte redação: “Art. 132. Em cada 

Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) 

Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 

(cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, 

permitida recondução por novos processos de escolha, o disposto no subitem 3.1, do 

item 3 do referido edital DEVE SER RETIFICADO para atender a alteração promovida pela 

Lei Federal nº 13.824, de 09 de Maio de 2019, passando a VIGORAR a seguinte redação: Item 

3, subitem 3.1. “O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente, sendo composto por 05 (cinco) membros, escolhidos pela população local para 

mandato de 04 (quatro) anos, permitida recondução, mediante novo processo de 

escolha em igualdade de escolha com os demais pretendentes”; assinala-se, ainda, que a 

exigência constante no subitem 7.3 do Item 7 - também em razão da supracitada alteração 

da legislação federal - é tornada sem efeito: 

 

 

EDITAL N°. 001/2019 - “Item 7 – Subitem 7.3. É também impedido de se inscrever no 

processo de escolha o(a) conselheiro(a) tutelar que tiver exercido a função por período 

consecutivo superior a um mandato e meio.” 
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Item 2-  

CONSIDERANDO que na 1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N°. 001/2019, publicado em 13 de 

maio de 2019, ocorreu um erro material quanto à redação do requisito que comprova a 

experiência de dois anos na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente ou em defesa do cidadão, o mesmo DEVE SER RETIFICADO, para constar o 

seguinte: 

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N°. 001/2019 - Item 2.2.  Subitem n.º 4.1: 

REQUISITOS: 

 

Onde se lê:           

VII. Experiência na promoção, 

proteção e adolescente ou em 

defesa do cidadão, no mínimo de 

dois anos;  

Leia-se: 

VII. Experiência na promoção, proteção e 

defesa dos direitos da criança e do adolescente 

ou em defesa do cidadão, no mínimo de dois 

anos;       

 

    

 

Item 3. Os demais termos do Edital N°. 001/2019 e da 1ª Retificação do Edital N°. 

001/2019, permanecem inalterados. 

 

 

                             Sant’Ana do Livramento, 22 de maio de 2019. 

 

 

Aster Velasques Fernandes 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente- COMDICA/SL 

 

 

 

 


